>> חוק הנגישות הולך לעלות לך כסף,
זה הזמן להחליט..

הרבה

או מעט
נגישות לעסקים הינו הגוף המוביל בישראל בליווי ויעוץ לעסקים בישום והטמעת תקנות הנגישות.
אנו מספקים לכל ארגון פתרון המתאים במדויק לצרכיו ,החל מיעוץ מקצועי נקודתי וכלה בפתרון מעטפת כולל.
להלן רשימת השירותים שאנו מספקים ללקוחותינו:

סקרים
החוק קובע :אי ביצוע סקר היא עבירה על החוק .טרם ביצעת סקר לנכס שבבעלותך? אתה חשוף!
בדיקת סקר נועדה לבחון את הפער בין המצב הקיים לדרישות הנגישות כפי שהחוק מחייב.
למעשה מדובר בשני סקרים:
סקר מבנה תשתיות וסביבה (מתו”ס)  -המתייחס לפן הפיזי של מתחם העסק
סקר נגישות השירות
היועצים שלנו מנוסים בביצוע סקרי נגישות בארגונים בסדרי גודל שונים ,כולל ארגונים בפריסה ארצית ,לרבות ניתוח הסקר,
תרגומו לכתב כמויות ואומדן עלויות.

ליווי מול רשויות – רישיון עסק ,היתרי בניה וקבלת פטורים והקלות
החוק קובע :אישור מורשה נגישות הינו תנאי מחייב לקבלת רישיון עסק והיתרי בניה.
היכרות טובה עם החוק ,התקנות ואופן יישומן  -הם גורם מכריע בקשר מול הרשויות ותורמות לזירוז תהליך קבלת האישורים  -דבר המסייע להתקדמות
הפרויקט על פי לוח הזמנים המתוכנן.
הצוות שלנו כולל אנשי מקצוע מהמובילים בתחום  -אנו משמשים גורם מומחה לארגונים רבים בליווי תהליכים הנוגעים לאישורים והיתרים מול רשויות בתחום
הנגישות.

רכז נגישות
החוק קובע  :מינוי רכז נגישות חל על כל ארגון המונה  25עובדים ומעלה .שמו של רכז הנגישות בארגון צריך להיות מפורסם לציבור.
טרם מינית רכז נגישות? החל מ 1 -ביולי  2014אתה חשוף!
תפקיד רכז הנגישות הינו לרכז את נושא הנגישות בארגון ,במסגרת אחריותו :מסירת מידע לציבור אודות נגישות הארגון ,יעוץ והדרכה לארגון פנימה בנושאי
נגישות ועוד.
נגישות לעסקים מפעילה עשרות רכזי נגישות במתכונת מיקור חוץ ( )outsourceבחברות וארגונים -מודל זה חוסך לארגון את הצורך להכשיר אדם ייעודי,
ומספק לארגון את הליווי המקצועי ביותר לטובת הארגון וכמתבקש על פי החוק.

>>

>>
מורשה נגישות מתו”ס
החוק קובע  :תכניות בקשה להיתרי בניה ,רישיון עסק ,פטורים והקלות מחייבים חתימת מורשה נגישות
מורשה נגישות הוא גורם מתכנן ,מייעץ ומאשר בהליכי רישוי בניה ורישוי עסקים ,ליווי ופיקוח על ביצוע עבודות בניה.

מורשה נגישות השירות
החוק קובע  :מורשה נגישות מתו”ס חייב להתייעץ עם מורשה נגישות השירות לפני מתן אישור לרישיון עסק ו/או להיתר בנייה.
מורשי נגישות השירות מנחים את ספקי השירותים בתחומים הבאים:
יצירת תנאים והסרת חסמים במתן שירות נגיש
התאמת תהליכים ונהלים
התאמת עיצוב הפנים של המקומות בהם ניתן השירות
התאמת אמצעי מתן השירות והמידע הנמסר ללקוחות
הדרכות מנהלים ועובדים לגבי שירות נגיש
יעוץ למעסיקים המבקשים להתאים את מקום העבודה לעובד
מורשי הנגישות שלנו הם המובילים בישראל בתחומם ובעלי היכרות מעמיקה עם תחום ההנגשה  -אך לא פחות חשוב מזה עם הצרכים ,המגבלות
והאילוצים של גופים עסקיים.

תכנית הנגשה ותקציב
החוק מחייב הכנת תכנית עבודה לביצוע ההנגשה.
ארגון עם מעל  4מבנים לא יקבל רישיון עסק ללא הצגת תכנית עבודה .תכנית עבודה משקפת את לוחות הזמנים לביצוע ההנגשה ומשליכה כמובן על
תקציב פרויקט ההנגשה בארגון.
צוות היועצים שלנו כולל רואי חשבון ומנהלי פרויקטים המנוסים בהכנת תכניות עבודה ותקציב רב שנתי  -דבר המאפשר לפרוס את תהליך ההנגשה
באופן יעיל וחסכוני לארגון תוך עמידה בתנאי החוק.

מימון
נגישות לעסקים משתפת פעולה עם הבנקים המובילים בישראל ,היועצים שלנו יסייעו לעסק שלכם בקבלת תנאים מיטביים למימון פרויקט ההנגשה.

ניהול ופיקוח על תהליך ההנגשה
תהליך ההנגשה מערב גורמים רבים בתחומי הבינוי ,הסביבה והשירות .על מנת להוביל בהצלחה פרויקט מורכב שכזה יש צורך בפיקוח מקצועי על הספקים
המבצעים ,לוחות הזמנים ואיכות העבודה.
הצוות שלנו כולל מהנדסים ומנהלי פרויקטים בעלי ניסיון עשיר  -תפקידם לוודא כי הפרויקט מתבצע כמתוכנן ,ע”פ תקציב ולוחות זמנים שהוגדרו,
ללא הפרעה לפעילות השוטפת של הארגון ותוך שמירה על רמת ביצוע גבוהה.

העסקת עובדים עם מוגבלות
הצו החדש שנחתם על ידי שר הכלכלה קובע :ארגון המעסיק מעל  100עובדים מחויב בייצוג הולם של בעלי מוגבלויות בארגון בשיעור של  3%מכלל העובדים.
העסקת עובדים בעלי מוגבלויות מצריך לעיתים התאמות מיוחדות להנגשת מקום העבודה ,עם זאת  -למעסיק אפשרות לקבלת סיוע וסבסוד לביצוע
ההתאמות הנדרשות מהמדינה.
היועצים שלנו בעלי היכרות מעמיקה בהיבטים הנוגעים להתאמות הארגון לעובדים עם מוגבלויות אך רואים לנגד עיניהם גם את צרכי המעסיק
ומנוסים בהגשת בקשות לסיוע וסבסוד מהמדינה לביצוע ההתאמות.
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